13 piątek

2017

styczeń

OŚRODEK
KULTURY
OCHOTY

muzyka
literatura
plastyka
taniec
inna aktywność

21 sobota

01
19.30
TREBUNIE TUTKI - KONCERT KOLĘD

Do wspólnego kolędowania i wysłuchania pięknych kolęd i pastorałek w góralskich aranżacjach serdecznie zaprasza Ośrodek Kultury Ochoty i Parafia św.
Jakuba Apostoła. Trebunie Tutki - zespół, który jest ambasadorem Podhala i polskiej kultury na festiwalach w całej Europie, Azji i Ameryce Północnej. Jego
rozpoznawalny w Europie styl ukształtowały z jednej strony muzyczne tradycje
rodzinne i zamiłowanie do góralszczyzny, z drugiej nowatorstwo i awangardowe podejście do swojego dziedzictwa. Umiłowanie tradycji i wierność
góralszczyźnie nie ogranicza twórczości zespołu. Opierając się na tradycyjnym
instrumentarium, skali góralskiej, budowie muzycznej i charakterze
wykonania, Krzysztof Trebunia-Tutka tworzy Nową Muzykę Góralską, wraz z zespołem rozwija i wzbogaca rdzenną muzykę o nowe melodie, współczesne teksty
i awangardowe aranżacje.
wstęp wolny
Parafia św. Jakuba Apostoła w Warszawie, ul. Grójecka 38 (Plac Narutowicza)

14 sobota

11.00
„MAGNESY I MAGNETYZM” WARSZTATY NAUKOWE

Czym jest pole magnetyczne, gdzie można znaleźć bieguny oraz jak
można sprawić, by coś lewitowało? To tylko niektóre z pojęć
poruszanych na zajęciach poświęconych magnesom. A od nich już tylko
mały kroczek do wynalezienia prądu.
Koszt: 30 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

16.00
„JESTEŚMY” WERNISAŻ WYSTAWY MALARSTWA KRYSTYNY
MĄKOSZY
Od 2012 roku związana z Magazynem Sztuk. Brała udział w zajęciach malarstwa
eksperymentalnego. Maluje farbami olejnymi. Lubi ich miękkość, ciepło i plastyczność. Jej malarstwo to wędrówka przez różne tematy, nieustanna droga
przez emocje, próba obserwacji otaczającej nas rzeczywistości.
wstęp wolny
Pawilon „Pod Okiem”, ul. Grójecka 79

19.00
TĘGIE CHŁOPY - ENERGIA ŹRÓDEŁ FOLKOWE OKO

Polska muzyka tradycyjna. Taneczne szaleństwo jak z lat 60. Zapraszamy na
„Dansing” czyli płytowy debiut Tęgich Chłopów! Płyta otrzymała WIRTUALNE
GĘŚLE w głosowaniu internautów na najlepsza płytę folkową 2015 roku oraz
drugie miejsce W FOLKOWYM FONOGRAMIE ROKU 2015 na Festiwalu
Polskiego Radia Nowa Tradycja. Znajdziecie na niej wszystko to, co
przyciągnęło członków zespołu
do muzyki tradycyjnej: prostotę formy,
szczerość wypowiedzi, żywiołowość, entuzjazm, taneczność oraz zachwyt nad
odkryciem na miarę nowego lądu. Spotkanie poprowadzi Adam Dobrzyński.
Bilety: w przedsprzedaży 25 zł / w dniu koncertu 30 zł
sala widowiskowa OKO, ul. Radomska 13/21

15 niedziela

12.30
ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ

Bal w Pałacu Królowej Fruncji poprzedzony bajką muzyczną „Bałwanek Tiko
i Królowa Fruncja”. Zapraszamy dzieci z opiekunami do wspólnej zabawy
w konwencji baśni. Uczestnicy balu mogą dostosować swoje stroje do tematu
bajki lub zjawić się na balu w dowolnym przebraniu. Aktorzy Teatru Katarynka
prowadzą animacje, quizy , karaoke i konkursy ruchowe.
Bilety: 10 zł / os.
sala widowiskowa OKO, ul. Radomska 13/21

20 piątek

19.00
DKF FAKTOR BERLIŃSKI - NSF

W styczniu DKF Faktor Berliński zapoczątkowuje serię spotkań pod nazwą
NSF - Niezależna Scena Filmowa, w ramach którego widzowie, będą mieli
okazję zaznajomić się z twórczością niezależnych grup filmowych z różnych
części Polski (jak również spoza jej granic). Jako pierwsi pojawią się
reprezentanci Dolnego Śląska, którzy od wielu lat współtworzą wrocławską
alternatywną scenę filmową: Tomasz Kowal i Jakub Gryzowski.
wstęp wolny
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

19.00
Z CYKLU „PREMIERA W OKO” - PROMOCJA PŁYTY S.I.E. (STUDIUM
INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH) PT. „3.5.7”
Zespół powstał w 2012 roku w Skarżysku – Kamiennej. Założycielem i liderem
jest Piotr „Stiﬀ” Stefański. Grupa to kilkanaście osób w różnym wieku,
wykonujących muzykę określaną nazwą psychofolk, przy użyciu instrumentów
etnicznych z całego świata, (głównie bębnów afrykańskich, które są znakiem
rozpoznawczym zespołu). Swoją stylistyką nawiązuje również do folkloru Gór
Świętokrzyskich. Wszystko to okraszone jest lirycznymi, niebanalnymi tekstami.
Po koncercie moderowane spotkanie z zespołem poprowadzi dziennikarz
muzyczny - Adam Dobrzyński.
Bilety: w przedsprzedaży 15 zł / w dniu koncertu 20 zł
sala widowiskowa OKO, ul. Radomska 13/21

22 niedziela

18.00
WIECZORY BARDÓW „KONCERT ŻYCZEŃ” RECITAL AUTORSKI
ROBERTA KASPRZYCKIEGO
Robert Kasprzycki - jeden z najbardziej znanych reprezentantów piosenki
autorskiej. Tym razem swoim wiernym słuchaczom z Warszawy daje wyjątkową
okazję wpływu na repertuar styczniowego koncertu. Dołączając do wydarzenia
https://www.facebook.com/events/343809919326933/, można zgłaszać
propozycje i na nie głosować. Wybranych i wykonanych 22 stycznia zostanie 18
piosenek spośród 130. Będzie to niezapomniana muzyczna uczta. Zapraszamy!
Bilety: w przedsprzedaży 30 zł / w dniu koncertu 35 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

24 wtorek

19.00
KONCERT PIOSENEK AKTORSKICH

Koncert piosenek aktorskich uczniów S. Wokalnego im. J. Wasowskiego
prezentujący ich możliwości z zakresu Interpretacji Piosenki.
wstęp wolny
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

26 czwartek

15.00
PODRÓŻE DALEKIE I BLISKIE - SPOTKANIE Z ROBERTEM GONDKIEM

Zapraszamy w podróż do Namibii i Botswany. Zanim spojrzymy w dół ze
szczytów Königstein i Otse Hill przemierzymy setki kilometrów szutrów
ciągnących się z dala od miast, wiosek, ludzi i zasięgu telefonów komórkowych.
Naszym oczom ukażą się krajobrazy niezwykle różnorodne i piękne zaś lot nad
deltą Okavango pozostawi w pełnym zachwycie. Wielu z nas być może zatęskni
za innym nieznanym światem bez zgiełku, pośpiechu i konieczności posiadania
rzeczy niekoniecznych.
wstęp wolny
Pawilon „Pod Okiem”, ul. Grójecka 79

19.00
KONCERT UCZNIÓW STUDIA WOKALNEGO IM. J. WASOWSKIEGO

Koncert uczniów S. Wokalnego im. J. Wasowskiego prezentujący ich
możliwości wokalne w różnych gatunkach muzycznych (śpiew).
wstęp wolny
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

27 piątek

19.00
„MIŁOŚĆ - DWA TEATRY” KRZYSZTOF MIKOŁAJCZAK

Dwa Teatry - to dwa różne światy, to postrzeganie świata oczami kobiety i mężczyzny. Krzysztof Mikołajczak podczas spektaklu słowno-muzycznego odwołuje
się do znanych tekstów, które wyszły spod piór takich mistrzów jak: Osiecka,
Tym, Kofta, Stachura, Załucki, Waligórski, Kaczmarek, Bukartyk, Awdiejew,
Okudżawa, Cohen, Lennon i wielu innych. Przypomina perełki polskich
kabaretów i niezapomniane przeboje. W malowanych podczas spektaklu
sytuacjach znajdziemy biednych i bogatych, wesołych i smutnych, a może siebie
lub bliskich. Miłej zabawy.
Bilety: 20 zł (w cenie biletu - welcome drink)
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

29 niedziela

19.00
„POGODA DUCHA” - KONCERT

Koncert w wykonaniu uczestniczek zajęć wokalnych Śpiew dla każdego.
Wystąpią: Katarzyna Bartusiak, Beata Dąbrowska, Katarzyna Kucharska,
Gabriela Okarma, Natalia Pietrak.
Opieka artystyczna - Bożena Szok.
wstęp wolny
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

www.oko.com.pl

